SM-KYNTÖKILPAILUT 2018
NÄYTTELYOSASTON JA TYÖNÄYTÖSALUEEN VUOKRAAJAN SEKÄ
KÄSIOHJELMAN MAINOKSEN JA ILLALLISKORTIN OSTAJAN
OSANOTTAJAEHDOT
1.

JÄRJESTÄJÄT:

Paavon Peltopäivä-työryhmä / T:mi Paavo
Tuominen ja SM-Kyntö ry

Kilpailupaikka:

Turuntie 1454 31520 Pitkäjärvi

Ajankohta:

28. – 29.9.2018

Aukioloajat yleisölle:

09:00 – 16:00

2. MYYNTIOIKEUDET
Tapahtuma on avoin teollisuuden, kaupan, maa- ja metsätalouden
sekä muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajille, yhteisöille ja järjestöille. Ravintola-, kahvila-, kala- ja grillituotteiden myynti sekä
makeisten ja jäätelön myynti on sallittu tapahtuma-alueella vain
erillisellä sopimuksella. Maistiaisten järjestäminen on mahdollista,
tästä on kuitenkin ilmoitettava sopimuslomakkeella. Tapahtuman
järjestäjä pidättää itsellään oikeuden päättää myyntioikeuksista ja
myytävistä tuotteista. Paikan vuokraajat vastaavat itse omalla näyttelyosastollaan/työnäytösalueellaan tarvittavien lupien hankinnasta.
Näyttelyosastolla/työnäytösalueella myynnissä olevista tuotteista
sekä työnäytöksen koneista on esitettävä luettelo sopimuslomakkeessa.
Tapahtuman käsiohjelman mainospaikan osto on avoin kaikille kiinnostuneille. Ei koske sivuja 2, 4, 6, 8, eikä viimeistä aukeamaa ja takantta.
3.

Näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja ei saa ilman tapahtuman järjestäjän lupaa luovuttaa edelleen osastoaan tai työnäytösaluettaan tai sen osaa. Yhteisosastosta ja yhteistyönäytösalueesta tulee ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle. Yhteisosastolla ja yhteistyönäytösalueella esiintyvästä useammasta toiminimestä veloitetaan 60 euroa / lisätoiminimi. Hinnalla saa yhden 1/6 sivun mainoksen käsiohjelmaan.
4.

NÄYTTELYOSASTON TAI TYÖNÄYTÖSALUEEN VUOKRAUS
SEKÄ KÄSIOHJELMAN MAINOKSEN JA ILLALLISKORTIN OSTO
Tapahtumaan voi vuokrata näyttelyosaston tai työnäytösalueen
tällä sopimuslomakkeella. Myös käsiohjelman mainospaikan ja illalliskortin osto tehdään tällä lomakkeella. Sopimuslomake lähetetään
täytettynä ja allekirjoitettuna kohdassa 17 olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen liitteenä. Myyntiaika päättyy
15.8.2018. Illalliskortteja myydään niin kauan kuin paikkoja riittää.
Määräaikaan mennessä varanneiden näyttelyosaston hintaan sisältyvä mainos, julkaistaan käsiohjelmassa.
Työnäytösalueen määräaikaan mennessä varanneiden hintaan sisältyvä yrityksen toimittama logo, julkaistaan alueella yhteisessä taulussa. Logon koko 30cmx30cm, liimakiinnityksellä tai tarrapohjalla.
Jos käsiohjelmassa on tilaa vielä 15.8.2018 jälkeen, voi tapahtuman
järjestäjä myydä siihen mainoksia 1.9.2018 saakka. Hintoihin lisätään 10 % hinnankorotus ja mainoksen eräpäivä on 10.9.2018.
Näyttelyosasto, työnäytösalue ja käsiohjelman mainos on maksettava eräpäivänä ja mainos tai logo on toimitettava tapahtuman järjestäjälle 30.8.2018 mennessä. Maksamatonta tai myöhästynyttä
mainosta ei julkaista. Myöskään maksamatonta näyttelyosaston tai
työnäytösalueen paikkaa ei luovuteta. Illalliskortti on maksettava
eräpäivään mennessä, samoin kahvi- ja ruokaliput.

HINNASTO:

Työnäytösalue:

950 €
Hintaan sisältyy:
Käsiohjelman mainos, 1/2 s.
Työnäytökseen peltoa päivittäin n. 1 ha.
Logo, 30x30 cm, julkaistaan yhteistaulussa.
Illalliskortti perjantain kyntöiltaan 1 kpl.

Näyttelyalue:

Paikat ovat ulkopaikkoja
20 x 20 m
500 €
10 x 20 m
350 €
10 x 10 m
200 €
5x5m
100 €
Hintaan sisältyy:
- Myyntipaikka ja 1/6 sivun
mainos käsiohjelmaan (1 kpl). Logo 30 x 30 cm
yhteistaulussa.

Käsiohjelma:

Illalliskortti

Sivun koko on A5
1 koko sivu
600 €
1/2 sivua
350 €
1/4 sivua
200 €
1/6 sivua
100 €
Logo 30 x 30 cm yhteistaulussa.
35 € / hlö oikeuttaa
osallistuminen perjantain
kyntöiltaan ja – illallinen.

5.
PAIKKOJEN VUOKRAAMINEN JA TAPAHTUMASOPIMUKSET
Tapahtuman järjestäjä osoittaa näyttelyosastojen ja työnäytösalueiden paikat, ottaen huomioon ilmoittautumisjärjestyksen, näyttelyosaston ja työnäytösalueen suuruuden, tapahtuman kokonaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan paikanvuokraajan toivomukset.
Tapahtuman järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin, mikäli ne tapahtuman kokonaisuuden kannalta ovat välttämättömiä.
Näyttelyosaston ja työnäytösalueen määrittelyn jälkeen näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja saa sopimuksena vahvistuksen ilmoittautumisesta, kartan ja tiedon paikastaan tai työnäytösalueestaan. Käsiohjelman mainospaikan tapahtuman järjestäjä
suunnittelee mainosten koon ja määrän mukaan.
6. MAKSUEHDOT
Näyttelyosastot ja työnäytösalueet laskutetaan 4.6.2018 alkaen,
kun kirjallinen ilmoittautuminen on hyväksytty ja näyttelyosaston
tai työnäytösalueen paikka on määritelty. Mikäli paikan maksua ei
ole suoritettu eräpäivään mennessä, on tapahtuman johdolla oikeus luovuttaa näyttelypaikka tai työnäytösalue toiselle näytteilleasettajalle tai työnäytösalueen vuokraajalle. Myös käsiohjelman
mainosten sekä illalliskorttien laskutus aloitetaan 4.6.2018. Näytteilleasettajan ja työnäytösalueen vuokraajan peruuttaessa maksetun paikan ennen 27.7.2018, veloitetaan 50 % paikan hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään kaikki maksut täysimääräisenä. Alueella tapahtuvat maksut käteisellä rahalla.
7.
KÄSIOHJELMAN MAINOKSET JA LOGOT
Tapahtuman järjestäjä ei suunnittele mainoksia ja logoja. Mainospaikan ostanut lähettää mainoksensa sähköisenä, painokelpoisena,
pdf-muodossa kohdassa 17 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Mainos on toimitettava 31.8.2018 mennessä. Tämä koskee myös
näytteilleasettajan osaston ja työnäytösalueen hintaan kuuluvaa
käsiohjelman mainosta.

Työnäytösalueen vuokraajien logo on lähetettävä myös sähköisesti
ja painokelpoisena pdf-muodossa, kohdassa 17 olevaan sähköpostiosoitteeseen. Logo on toimitettava viimeistään 31.8.2018 mennessä.
8. INTERNET-SIVUT JA PAINOTYÖT
Tapahtuman järjestäjä ei vastaa käsiohjelmassa tai tapahtuman
muissa painotöissä esiintyvien mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista.
9. YHTEISTYÖSOPIMUKSET
Tapahtuman järjestäjä tekee tarvittaessa yhteistyösopimuksia,
joissa erikseen määritellään sovitut toimenpiteet.
10. OSASTON RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN
Kaikki osastot vuokrataan rakentamattomina. Osastot ovat ulkopaikkoja. Näytteilleasettajat ja työnäytösalueen vuokraajat vastaavat itse näyttelyosaston ja työnäytösalueen rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta.
Näyttelyosaston ja työnäytösalueen rakentamisen aloituksesta on
aina ilmoitettava näyttelytoimistoon, josta opastetaan omalle näyttely- tai työnäytöspaikalle. Rakentaminen voidaan aloittaa
27.9.2018 ja niiden on oltava valmiina 28.9.2018 klo 8.00. Tapahtuman purkaminen voidaan aloittaa 29.9.2018 klo 16.00. Näyttelyosastot ja työnäytösalueet on purettava ja esineet kuljetettava pois
osastoilta ja työnäytösalueilta viimeistään 1.10.2018 klo 18.00. Mikäli tapahtuman purkaminen ei tapahdu määräajassa, tapahtuman
järjestäjällä on oikeus purattaa näyttelyosasto ja työnäytösalue
näytteilleasettajan ja työnäytösalueen vuokraajan kustannuksella.
Alueella olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa.
Kaikenlainen kiinnittäminen kiinteisiin rakenteisiin on kielletty. Onnettomuuksien välttämiseksi isot teltat on ankkuroitava myös painojen avulla. Mikäli osasto varustetaan lattialla, jonka korkeus ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava
niihin kaide tai muu suoja. Aiheutuneista vahingoista vastaa näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja. Näytteilleasettajat ja
työnäytösalueen vuokraajat eivät saa sisustaa näyttelyosastoaan tai
työnäytösaluettaan tai esitellä tuotteitaan siten, että se aiheuttaa
häiriötä tai vahinkoa naapuriosastolle tai naapurityönäytösalueelle
tai yleisölle. Vahvistinlaitteiden, melua ja pölyä aiheuttavien laitteiden käytöstä neuvotellaan tapahtuman järjestäjän kanssa.
Elintarvikeyrityksillä on oltava maapohja suojattuna.
11. VAKUUTUS, VARTIOINTI, PALOSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS
Jokainen näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja vakuuttaa
itse näyttelyesineensä, koneensa ja rakennelmansa. Järjestäjä huolehtii tapahtuman yleisestä pelastustoimesta (palo ja ensiapu) vastaamatta kuitenkaan alueella ja näyttelyosastoilla tai työnäytösalueilla sattuvista vahingoista, katoamisista tai tapaturmista. Näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja vastaa osastonsa turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Näyttelyalueen valvonta alkaa
27.9.2018 klo 18 ja päättyy 29.9.2017 klo 9.00.
12. SÄHKÖ JA VESI
Tapahtuma-alueella ei ole vesiliittymää ja tapahtuman järjestäjä ei
järjestä alueelle vettä. Mahdollisesta sähkön käytöstä ja hinnasta
neuvotellaan erikseen tapahtuman järjestäjän kanssa. Aggregaattien käyttö on sallittu tapahtuman järjestäjän luvalla ja niistä tulee
ilmoittaa sopimuslomakkeessa.
13. TIETOLIIKENNE
Tapahtuman järjestäjä ei järjestä, eikä vastaa tietoliikenneyhteyksistä.

14. AUTOJEN PAIKOITUS JA HUOLTOAJO
Näytteilleasettajat ja työnäytösalueen vuokraajat saavat maksutta
tarvitsemansa määrän paikoituskortteja, jotka oikeuttavat maksuttomaan paikoitukseen näytteilleasettajille ja työnäytösalueen vuokraajille osoitetuille paikoille. Huolto-ajo on sallittu tapahtuma alueella erityistä varovaisuutta noudattaen.
15. SIIVOUS JA JÄTEHUOLTO
Tapahtuman järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien
siivouksesta. Tapahtumassa noudatetaan jätteiden lajittelua, järjestäjä varaa lajitteluun tarvittavan kaluston. Näyttelyosaston ja työnäytösalueen siivouksesta vastaa jokainen näytteilleasettaja ja työnäytösalueen vuokraaja omalta osaltaan. Mikäli purkamisen yhteydessä näyttelyosastolle tai työnäytösalueelle jätetään kuljetettavia
roskia, siivous veloitetaan näytteilleasettajalta tai työnäytösalueen
vuokraajalta jälkikäteen.
16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Sopimuslomakkeen allekirjoittamalla tai lomakkeen tiedot lähettämällä sähköpostissa, näytteilleasettaja, työnäytösalueen vuokraaja,
käsiohjelman mainoksen ja illalliskortin ostaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä tapahtuman järjestäjän antamia lisäohjeita. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemmin puolin Someron kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa tapahtuman
järjestäjä pidättää oikeuden SM-Kyntökilpailujen siirtämiseen tai
peruuttamiseen.
17. NÄYTTELYÄ KOSKEVA PALVELU SM-Kyntökilpailut 2018
T:mi Paavo Tuominen Aleksi Aaltosen Tie 5 31400 SOMERO
Puh. 0400 535 765
smkyntosomero@lounea.fi

